
Startvejledning til Cisco Jabber til 
Windows 10.6 

Bemærk: Dette dokument kan inkludere funktioner eller 
kontrolmuligheder, som ikke er tilgængelige ved installationen af 
Cisco Jabber til Windows, som du anvender.

Primært vindue

Brug min computer til opkald
Du kan bede Cisco Jabber til Windows om at sende 
opkald til din computer eller til din telefon. 
1. Fra dit hub-vindue skal du åbne rullelisten med 
telefonknapper.
2. Vælg din ønskede indstilling.

Viderestil opkald
Du kan undgå ubesvarede opkald, når du ikke er ved 
dit skrivebord ved at viderestille opkaldene til et 
andet telefonnummer.
1. Fra dit hub-vindue skal du åbne rullelisten med 
telefonknapper.
2. Vælg Viderestil opkald til, og angiv 
telefonnummeret.

Samarbejde med Mine kontakter

Når du chatter med en kontakt, kan du bruge 
kontrolknapperne til at:
• Føje kontakten til din kontaktliste
• Starte et online-møde
• Dele din skærm
• Foretage et telefonopkald

Starte et WebEx-møde
Start et WebEx-møde direkte fra et chat-vindue med 
en anden bruger uden først at skulle planlægge 
mødet i kalenderen.
1. Vælg ikonet Mere i chat-vinduet.
2. Vælg Online WebEx-møde.

Konfiguration af mit 
telefontilbehør
Du kan ændre, hvilken mikrofon og højttaler der 
anvendes af klienten, når du har mindst ét tilbehør til 
styring af opkald.
1. Vælg ikonet Åbn lydindstillinger i chat-vinduet.
2. Vælg den højttaler og mikrofon, som klienten skal 
anvende til at sende og modtage lyd. Du kan også 
teste lyden, så du ved, at den virker.
3. Vælg Anvend og derefter OK.

Tilpas Min klient
Du kan anvende dine indstillinger og præference til 
Cisco Jabber til at tilpasse, hvordan klienten skal 
fungere.
• Fra hub-vinduet skal du vælge Menu > Fil > 

Indstillinger.

Brug af chat-kontrolknapper

Udvid din chat ved at bruge kontrolknapperne til at:
• Sende et skærmbillede
• Sende en fil
• Indsætte et humørikon
• Redigere skriftstørrelse og -farve
• Tilføje deltagere for at oprette gruppe-chats
• Vise chatten i et nyt vindue
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1. Statusmeddelelse 6. Seneste opkald

2. Menu 7. Talemeddelelser

3. Søge- eller opkaldslinje 8. Møder

4. Kontakter 9. Tilpassede grupper

5. Chat-rum 10. Telefonknapper


